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Przygotujcie drogê Panu

W owym czasie wyst¹pi³ Jan Chrzciciel i g³osi³ na Pustyni Judzkiej te s³owa:
„Nawróæcie siê, bo bliskie jest królestwo niebieskie.” Do niego to odnosi siê s³owo proroka Izajasza, gdy mówi: 
G³os wo³aj¹cego na pustyni: Przygotujcie drogê Panu, dla Niego prostujcie œcie¿ki. 

Mt 3, 1-3 (Ewangelia, 2 niedziela adwentowa)



Dnes ráno jsme mìli v komunitì 
mši svatou za maminku. V Itálii je 
zvykem sloužit tzv. messa in 
suffragio del trigesimo giorno – zá-
dušní mši svatou tøicet dní po smrti. 
Celý den mì provází vzpomínky na 
ni. Kde teï jsi, maminko? Vìøím, že 
nedaleko: „stále jsou naši mrtví 
s námi a vlastnì nikdy nejsme 
sami...“ zpívá Pavlica v jedné své 
písni. „A nemluvte o ní v minulém 
èase“ pøipomnìl mi P. František 
Vrubel, když jsme spolu o ní 
hovoøili. Je stále živá, u Boha, který 
není Bohem mrtvých, ale živých. 
Živá je i ve vzpomínkách. „Bude ti 
to teprve docházet“, pøipravovali mì 
ti, kdo už mají zkušenost s odcho-
dem blízkého èlovìka. Minulý týden 
jsem jela do Tøince aspoò na pùlden, 
navštívit v nemocnici tátu, kterému chvíle dne, poté, co se s námi roz-
se rozjela cukrovka, vyprat a nìco louèila, patøily Pánu Bohu. Dennì se 
mu uklidit. Dùm byl divnì tichý, modlila rùžence, mariánské hodinky 
prázdný, chladný. Za sklem kreden- a další modlitby, za knìze, øeholní 
ce zvìtšená fotka maminky, kterou osoby, za rodiny... Vidìt maminku 
tátovi vyrobil Pepík, aby mu nebylo se takto vìrnì modlit, byla pro mì 
tak smutno. Pøes opìradlo židle nejvìtší škola modlitby. Od modlitby 
v ložnici ještì stále pøehozený ma- nás nic neomlouvá, od lásky taky 
minèin svetr. Kabelka. Šití. Roze- ne. To nejdùležitìjší o vztahu s Bo-
ètená knížka... - Breèím ještì teï, hem jsem se dovìdìla od ní. Sama 
když si na to vzpomenu. Maminka jsem si její životní postoj shrnula do 
je jen jedna. Odešla a moc nám vìty, která se stala jakýmsi mým 
chybí. Pøesto však po ní nezùstalo životním mottem: „Pán Bùh ví, jak 
jen tìch pár vìcí, které nám ji pøipo- je to.“ A to staèí. Ve své dobrotì ví, 
mínají a se kterými zatím nikdo co je pro nás nejlepší, i když my to 
z nás nemá chu� hýbat. To, co nám ještì nevidíme. Staèí Mu dùvìøovat, 
zanechala, je mnohem cennìjší: na- nechat to na Nìm. V tomto duchu 
uèila nás mít se rádi, myslet na maminka odpovídala na všechny 
druhé víc než na sebe, dùvìøovat køivdy, nepochopení, utrpení. Mys-
Pánu Bohu a modlit se. Moc toho lím že v její víøe klíèilo i mé životní 
nenamluvila, brala život jak pøichá- povolání, ale pøedevším mùj obraz 
zel. Hodnì naslouchala. Vìdìla o Boha, který jediný ví všechno, jak se 
nás dost na to, aby vše promìòovala vìci ve skuteènosti mají, jaký je 
do modlitby. Co koho èeká, kam jejich smysl, jak jsou doopravdy. Nic 
jede, jaké zkoušky a úkoly které nesuïte pøedèasnì, než pøijde Pán, 
z jejich dìtí a vnouèat èekají. Všech- øíká apoštol. Pøesto teï, aspoò 
no pøedávala Bohu s prosbou za z toho, co jsem vidìla, si teï trou-
nás. Jeden z obrazù, který zùstane fám doufat, že maminka je už 
vrytý do pamìti je tento: maminka u Nìho. Protože, jak øíká Sirachovec 
sedí na svém lùžku, ve svém èerve- (11,28): „Èlovìk se pozná podle 
ném župánku, s natáèkami na vla- svého konce.“ Maminka odešla 
sech a brýlemi, pohroužená do pokojnì, potichu, tak jak žila. Díky 
svých modlitebních knížek. Modlila za ni, Pane. Znovu a zase: Díky! Kéž 
se vìrnì, každý den. A� byla doma bychom podobnì jednou odešli k To-
sama nebo jsme odevšad popøijíždìli bì i my...
a bylo už hodnì pozdì a my ji P.S. Maminka patøila k peèlivým 
posílali spát, protože se jí únavou ètenáøùm MOSTu a tak touto 
klížily oèi. Po celodenní práci, když vzpomínkou chci povzbudit k životu 
s námi ještì posedìla u sklenièky modlitby všechny ostatní ètenáøe. 
èerveného vína, š�astná, že jsme Pozdravuji z Olomouce. 
zase doma, vždycky ještì poslední Vaše sestra Lucie (Marta) Cincialová
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Vzpomínka na maminku

Milí farníci,
blíží se  závìr kalendáøního roku. Opìt nás 

èeká klasický pøedvánoèní shon. Ne, nebojte 
se, nechci vás strašit, naopak, chci vás 
povzbudit, abyste se nebáli a smìle vykroèili 
do posledního mìsíce tohoto roku. A taky 
vám chci poradit, abyste na všem hledali to 
dobré. Skonèí starý rok, a zaène nový, plný 
oèekávání a dobrých pøedsevzetí. A jestli vás 
zrovna žádné nenapadá, já bych pro vás 
jedno mìl: ÚÈAST V TØÍKRÁLOVÉ SBÍRCE!

Pokud chcete zaèít nový rok netradiènì, 
pokud máte zájem první dny nového roku 
vyplnit smysluplnou èinností, pokud vám 
nejsou lhostejné problémy a potøeby vašich 
bližních, neváhejte a pøihlaste se! Tøinec je 
velký, a tøíkrálových skupinek tak málo... 
Potøebujeme jak dìti, tak dospìlé. Vedoucím 
skupinky mùže být osoba starší 15 let. Vìøte 
mi, že vynaložené úsilí, pøípadnì vaše obì� 
stojí zato: vždy� jen v tomto roce jsme za 
peníze z letošní Tøíkrálové sbírky nakoupili 
polohovací postele, matrace a vozíèky za 
280.000 Kè a zbytek použili na financování 
sociálních služeb, které Tøinecká Charita 
poskytuje.

Každý, kdo se jen trochu cítí, a� se pøihlásí 
u øeditelky Charity Tøinec - paní Marty 
Bezecné, (tel. èíslo 724 257 219), nebo 
u mne (tel. èíslo 724 257 219). Na závìr si 
dovolím použít èást našeho motta z našich 
internetových stránek www.charitatrinec.cz: 
„Doufám, že v tomto snažení nezùstaneme 
sami.“ 

Pøeji vám klidný závìr tohoto roku, a 
úspìšné vykroèení do roku nového, pokud 
možno pod naším vedením.

Jiøí Kuchaø - koordinátor 
Tøíkrálové sbírky v Tøinci

Tøíkrálová sbírka  

2011 

SETKÁNÍ FARNOSTI A.D. 2010

Milí farníci, bratøi a sestry,

po roèní pøestávce Vás opìt zveme na 

Setkání farnosti, které probìhne v rámci 

Svátku Svaté Rodiny v úterý 28. prosince 

2010 od 14:30 hod. v kinì KOSMOS.
Po krátkém kulturním programu a 

shlédnutí filmu bude možné posedìt 

s blízkými a pøáteli v pøedsálí kina. 

Duchovní správa a  Sdružení Sanctus 

Albertus

a

a



Jedním z krásných adventních dnù je jen vzpomenout na zvìstování, kdy archandìl mistrem ve výrobì pochybností. Jaký div, že 
Slavnost Neposkvrnìného poèetí Panny Gabriel nazývá Pannu Marii plnou milostí, což se v chaosu pochybností mùže taky ztratit?
Marie. Slaví se každoroènì 8. prosince, tedy není prázdný termín. Není tedy možno øíci, že Èlovìk dnes už pochybuje nejen o Bohu, 
devìt mìsícù pøed svátkem Narození Panny „to v Písmu svatém není“, jak nìkdy slýchává- ale i o vlastní hodnotì, o smyslu vlastního 
Marie. Termín „neposkvrnìné poèetí“ byl me. V Písmu svatém je, že až sestoupí Duch života.
nahrazen termínem, který má více osvìtlit, svatý, pøipomene vše, co Ježíš konal a uvede V jednom žalmu se praví, že jsou jako 
o co vlastnì jde, protože lidé si zaèali nás do celé pravdy, což jistì taky dìlá. stádo, které pase smrt a tak se propadají do 
nejednou vysvìtlovat obsah tohoto svátku jako Je tu ale jiná vìc. Podívejme se o nìjakých podsvìtí…
jakési záhadné poèetí Kristovy Matky. Co je pár desítek, èi stovek let zpìt: pro lidi nebylo Adventní èas je dobou, na kterou se taky 
k tomu vedlo? Pravdìpodobnì poèetí Ježíše tak moc obtížné pøijímat pravdy víry. Vìdìli, že mimo jiné rádo vzpomíná. Prožili jsme už 
Krista, který jako Boží Syn nemá pozemského, zdaleka nemohou znát všechno a už to, že adventních období více a já osobnì si rád 
lidského otce, jeho Otcem je Bùh sám a On vìøili, že uchránìní Panny Marie od dìdièného vzpomínám na své dìtské adventy: pùsobily 
mocí Ducha Svatého zpùsobil, že tento Syn høíchu vzhledem k budoucímu Božímu jakýmsi tajemnem, tìšili jsme se na Mikuláše, 
zaèíná žít jako èlovìk pod srdcem své matky mateøství je naprosto logickou záležitostí, je na roráty, byly krásné adventní veèery, v ro-
jako èlovìk. To nemá s neposkvrnìným pozoruhodné. O tìch pár desítek èi stovek let dinách byl èas na modlitbu, náboženskou 
poèetím Panny Marie nic spoleèného. Panna pozdìji vidíme èlovìka, který se od Boha èetbu a tak èlovìk jaksi dozrával  k tomu 
Maria je poèata tímtéž zpùsobem, jako každý oddálil, moc s ním nekomunikuje a pravdy krásnému veèeru, kdy jsme se sešli u štìdro-
z nás. Má svého pozemského lidského otce a Boží se mu zdají nepravdìpodobné. Mít veèerního stolu a pak první mše svatá s krás-
pozemskou lidskou matku. Jako rodièe Panny pochybnosti ještì není høích, to mìli v urèitých nými koledami… Není i dnes advent èasem 
Marie ctíme sv. Jáchyma a sv. Annu. V ta- momentech a situacích i svatí, vždy� Boží jakéhosi pøibrždìní, aby èas ušetøený a 
jemství neposkvrnìného poèetí ale ctíme Boží zjevení není proti lidskému rozumu, ale nad získaný, mohl být prožit ve vìtší blízkosti 
zásah, kdy Bùh zpùsobil svou mocí, že ve lidský rozum a víra je pak silou pøijmout Boha? Možná by nám nebylo tolik vìcí Božích 
chvíli svého poèetí Jáchymem a Annou zjevené pro pravdivost Boha, který zjevuje. Je nepochopitelných, když mají takovou logiku a 
zabránil, aby se do její duše dostala skvrna ale rozdíl, co v pochybnosti dìlám: jestli se ve své hluboké podstatì jsou tak strašnì 
dìdièného høíchu. Proto tento termín. Je snažím najít vysvìtlení, èi spíše beru jednoduché. Ovšem zase je tady otázka: 
zvláštní, že køes�ané tomu vìøili již hodnì pochybnost, jak to lidé øíkají, jako logické pøijmu to jako pobídku k rùstu, èi jako povel 
dávno. Sv. Anselm z Canterbury tento svátek myšlení zdravého rozumu. Kdybych to chtìl k výrobì dalších pochybností? 
zavedl ve své diecézi již koncem 11. století. øíci struènì, pak je to jako s nemocí, co dìlám: Slovo se stalo Tìlem, pøebývalo mezi 
V této dobì se objevují náznaky této úcty i jdu k lékaøi a chci léèit, nebo pozoruji zhoršo- námi… To není sbírka pochybností, ale 
u nás. U nás se zaèíná slavit už kolem roku vání stavu a už si zaèínám zajiš�ovat vìci na hmatatelná jistota. Pokud se nedotkneme této 
1200 a v roce 1476 jej papež Sixtus IV. rozšíøil pohøební službì a høbitovní správì. Èlovìku jistoty, pak se musíme dotýkat pochybností a 
na celou církev. Teprve 8. prosince 1854 se zdálo, že vyhrál, když se vzdálil od Boha. bát se prázdnoty a beznadìje.
vyhlásil slavnostnì papež bl. Pius IX. za èlá- Setká-li se s Božím znamením, nehledá už P. František
nek víry. Nemusíme chodit moc daleko, staèí vysvìtlení a pouèení, ale stává se postupnì 
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Znamení èasu

Bratøi a sestry,

jsme rádi, že mùžeme být u vzniku 
nìèeho nového. Doufáme, že 29. ledna 
2011 vznikne nová tradice, tradice farních 
plesù v našem mìstì. V nedìle, svátky se 
setkáváme v kostele, jednou za rok na 
zahradní slavnosti nebo pøi setkání 
farnosti. Nyní se mùžeme spoleènì 
pobavit, zatancovat si, povykládat. 

Souèasnì Vás také chceme poprosit 
o pomoc. Na žádném plese nesmí chybìt 
kotilióny a v naší farnosti se urèitì najdou 
šikovné ruèièky, kterým by nebylo 
zatìžko nìjaké ty kotiliónky udìlat. 
Rovnìž tak budeme velice vdìèni za 
pøípadné sponzorské dary nebo dárky do 
tomboly. A pokud by se našly obìtavé 
farnice, které rády peèou, návštìvníci 
plesu jistì ocení sladké nebo slané 
dobrotky (informace v Domeèku). 
Pøedem všem, kteøí se do pøípravy plesu 
zapojí, ze srdce dìkujeme a doufáme, že 
spoleènì pøipravíme krásnou akci, na 
kterou budeme dlouho vzpomínat. 

organizaèní výbor 

Sdruž ení Sanctus Albertus 
                                          Vás srdeč ně  zve na

který se koná v sobotu 29.1.2011 v 19 hodin
v Restauraci ZOBAWA

k poslechu i tanci hraje skupina LOTOS
cena vstupenky 200,- Kč  (v ceně  je zahrnuta več eř e)

prodej vstupenek v Domeč ku

výtě ž ek z plesu bude vě nován na podporu č innosti 
Poradny pro ž eny a matky v tísni

DOBRÁ ZÁBAVA –  BOHATÁ TOMBOLA –  DOMÁCÍ ZÁKUSKY

TØINECKÝ FARNÍ PLES

*  *  *



„Cz³owiek jest kochany przez Boga! Oto czekali na nasze przybycie seniorzy katecheze zamìøena na Písmo svaté.  Máme 
proste, a jak¿e przejmuj¹ce orêdzie, które mít otevøené srdce, abychom ho pøijali a z Frydku-Mistku oraz g³ówna animatorka i 
Koœció³ jest winien cz³owiekowi. Ka¿dy dokázali uskuteèòovat ve svém životì. gospodyni tego spotkania mgr Mária Tvrdá, 
chrzeœcijanin mo¿e i musi s³owem oraz Protože oni nám nejenom pøinesli Písmo która nie tylko prowadzi misteck¹ wspólnotê, 
¿yciem g³osiæ: Bóg ciê kocha, Chrystus svaté a hlásali Evangelium, ale nejdùležitìjší ale jest g³ówn¹ koordynatork¹ La vie 
przyszed³ dla ciebie. Chrystus dla ciebie jest bylo, že ho pøeložili do øeèi, která byla známá Montante w diecezji ostrawsko-opawskiej. 
Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem.” na tomto území. Cyril a Metodìj žili v 9. Oczywiœcie bardzo serdecznie przywita³ 

Jan Pawe³ II století. Ještì pamatujeme mše sv. v latin-wszystkich obecnych Mons. Josef Maòák – 
ském jazyce. Nyní po II. Vatikánském koncilu dziekan dziekanatu misteckiego. Jednym 

„Bóg kocha nas w ka¿dej chwili naszego nejenom, že rozumíme každému slovu, ale z punktów programu by³o zapoznanie 
ziemskiego ¿ycia i bêdzie nas kocha³ przez mše sv. v národním jazyce je nám velmi obecnych z tematem duchowych rekolekcji 
ca³¹ wiecznoœæ, jeœli nie odepchniemy Jego blízká. V dnešním Evangeliu jsme slyšeli Mons. Vojtìcha Šimy z Velehradu: „Wiara, 
mi³oœci.” zajímavá slova Pana Ježíše: Nestaèí jenom nadzieja i mi³oœæ”.: „Máme mít ušaté srdce – 

Karol de Foucauld znát Boží slovo, nestaèí o nìm jen mluvit, ale srdce na uších: naslouchat lidem, našim 
je zapotøebí podle toho také jednat. Když lidé blízkým všem okolo nás. Naslouchat srdcem 

„Nie pozwól, by min¹³ choæby jeden dzieñ, po zakonèení tohoto pozemského života Bohu, to je transformace nadìje. Nejenom 
w którym by nie zajaœnia³ promyk szczêœcia pøijdou pøed Boha, budou mu øíkat: Chceme sestry, ale všichni, kteøí pomáhají mají mít 
dla serca pogr¹¿onego w smutku. Kto na do Božího království. Pan Bùh jim øekne: No, milosrdný pohled. Adorace znamená 
drodze swego ¿ycia zapali³ choæby jeden ale já vás neznám. Jaký máte dùvod, abyste snoubenectví s Panem Bohem. Mohou se jí 
p³omyk nadziei dla pogr¹¿onego w czarnej mohli jít do Božího království? Oni se budou zúèastnit všichni: starší i mladí, svobodní, 
godzinie, ten nie ¿y³ daremnie. W ka¿dym zašti�ovat tím, že Pana Ježíše znali, slyšeli, manželé apod.  Pan Ježíš je neustále 
wydarzeniu mo¿na dostrzec œcie¿kê, która že kázal, ale podle toho nežili. To je právì to, pøítomen a chce, abychom se úplnì Jemu ve 
prowadzi do Boga.” na co se máme zamìøit. My slyšíme Boží všem svìøili a On pøebírá na sebe všechny 

M. Delbrel slovo, chodíme do kostela, èteme Písmo naše tìžkosti a problémy. Adorace je upøený 
svaté. Ale to nestaèí, to je jenom èást. Ta zrak na nejdokonalejší Tìlo Kristovo, což 

W tym roku obchodziliœmy ma³y jubileusz – druhá èást je, abychom to Boží slovo upokojí naše srdce…“
5 lat wspólnych spotkañ seniorów La vie dokázali uskuteèòovat ve svém životì. V tom 
Montante z Frydku-Mistku i Wspólnoty je nám velkým pøíkladem Panna Maria. Ona Po wspólnej modlitwie ró¿añcowej odjecha-
Sympatyków Radio Maryja z Trzyñca. Po raz pøijala Boží Slovo. To je to základní, co má liœmy miniautobusem do Chlebowic, gdzie na 

udìlat každý z nás. Sv. Augustin øíkal, že pierwszy do³¹czyli do nas tak¿e seniorzy nas czeka³ przed koœcio³em Œw. Cyryla i 
Maria poèala Boží Slovo nejprve tím, že ho z Jab³onkowa. Program, jak zawsze by³ Metodego proboszcz tutejszej parafii ks. Mgr 
slyšela, pak ve svém srdci ho pøijala za své, dobrze przygotowany, pe³en duchowych Roman Czudek, ThLic. Tutaj tak¿e uczestni
a pak teprve jako Matka porodila Krista wra¿eñ. Pogoda w œrodê 27 paŸdziernika czyliœmy w Mszy Œwiêtej, w czasie której ks. 
tomuto svìtu. To co udìlala Panna Maria je by³a wspania³a – s³oñce, modre niebo i Roman wyg³osi³ piêkne kazanie, jak trzeba 
jedineèné a neopakovatelné, ale je nám przyjemna temperatura. Mogliœmy w pe³ni ¿yæ na co dzieñ mi³oœci¹ Chrystusow¹. 
vzorem, jak máme naslouchat Božímu slovu, podziwiaæ piêkno nie tylko koœcio³ów, ale „...Zanedlouho bude výroèí 1150 let od 
a jak ho máme pøijímat do svého srdce. A my tak¿e okolicy i chwaliæ za ten dzieñ Pana pøíchodu vìrozvìstù Cyrila a Metodìje na 
to Boží slovo mùžeme porodit tomuto svìtu Boga. Na plebanii dziekanatu misteckiego Velkou Moravu. V tomto roce má být 
tím, že dokážeme žít tou Kristovou láskou 
všude tam, kde s Boží pomocí ji mùžeme 
šíøit. Naším velkým úkolem je zachovat to 
velké dìdictví, které pøinesli Cyril a 
Metodìj…“
Po Mszy Œw. ks. Roman Czudek bardzo 
barwnie i dok³adnie opowiedzia³ historiê 
koœcio³a w Chlebovicach. Jest to filialny 
koœció³ dla parafii Staøiè. Chlebovice s¹ 
czêœci¹ Frydku-Mistku. Pierwszy koœció³ 
zosta³ wybudowany w 1863 roku, by³ bardzo 
ma³y, ale by³ to koœció³ jubileuszowy, 
poniewa¿ by³ wyœwiêcony w 1000 lat od 
przyjœcia Cyryla i Metodego na Wielk¹ 
Morawê. W 1947 roku by³ koœció³ek 
poszerzony i rozbudowany. Teraz parafia siê 
przygotowuje nie tylko na rocznicê 1150 lat 
od przyjœcia Cyryla i Metodego, ale tak¿e na 
rocznicê 150 lat od wybudowania koœcio³a. 
Ks. Roman bardzo ciekawie i mi³o mówi³ 
o sylwetkach ksiê¿y, którzy tutaj wykonywali 
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WSPÓLNE SPOTKANIE SENIORÓW LA VIE MONTANTE
I SYMPATYKÓW RADIO MARYJA W MISTKU



pos³ugê kap³añsk¹. Jeszcze nigdzie nie s³u¿y Msze Œw. w koœciele Sv. Stanislava, ków duchowych nigdy nie osi¹gnêlibyœmy 
spotkaliœmy siê z tak obszern¹ wiedz¹ na biskupa a muèedníka w Bruzovicach oraz œwiêtoœci, do której jesteœmy wzywani.
temat swojej parafii, koœcio³ów i pos³ugu- w kaplicach: Sv. Hedviky – Kaòovice, 
j¹cych w nich kap³anów. Jeszcze jedno Narození Panny Marie w ¯ermanicach, Sv. 
rzadko u nas spotykane zjawisko: kazanie Jana Nepomuckého w Pazdernej. Drewniany Modlitba za knìze
w czasie Mszy Œwiêtej wyg³osi³ ks. Roman koœció³ek, wokó³ którego jest cmentarz 
z ambony, mówi¹c, ¿e parafianie w ten z krzy¿ami ¿eliwowymi oraz drewniany mur Pane Ježíši, jenž jako Dobrý Pastýø dlíš 
sposób lepiej s³ysz¹ i widz¹ kap³ana a on pochodz¹cy z 1638 roku. Koœció³ nale¿y do mezi námi v Oltáøní Svátosti.
swych parafian!! najbardziej cennych pami¹tek drewnianej Prosíme Tì, sešli ze svatostánku pøeboha-
PóŸniej zwiedziliœmy Muzeum Pszczelarskie architektury sakralnej z racji ukszta³towania, té paprsky své milosti na naše duchovní 
w Domu Pszczelarza na Fojstwie w Chle- monumentalnoœci i zdobniczych pierwiastków otce. 
bovicach. Z fachowego wyk³adu dowiedzie- ludowych. Ka¿dego zachwyci³ barokowy Dej jim všechny ony milosti, jež jsou 
liœmy siê du¿o ciekawostek z ¿ycia tych poz³acany o³tarz, wyrzeŸbiana chrzcielnica i potøebné k jejich i k našemu posvìcení. 
pracowitych stworzonek: „...Vèela je úžasný niedawno odkryte pierwotne malowid³o Žehnej jim, když v modlitbì zdvihají své 
tvor, který je velice dùležitý pro nás. Nejvìtší œcienne drogi krzy¿owej, które pochodzi 

srdce k Tobì. 
význam má opylovací èinnost. Velice úèinné z 1679 roku. Dla seniorów z Trzyñca by³o to 

Žehnej jim, když nám zvìstují Tvé svaté 
jsou produkty, které vèela vytváøí a díky nimž tak¿e mi³e spotkanie z ks. Paw³em Motyk¹, 

slovo.se nám vrací ztracená síla, poci�ujeme úlevu który w latach 1985 – 1990 by³ wikarym 
Žehnej jim, když v knìžském úøadì svém od zdravotních problémù. Pøíroda nám dává w naszej parafii.
pracují pro spásu nesmrtelných duší. prostøednictvím vèel veliké dary, za které W drodze powrotnej nape³nieni tyloma 
Vroucnì Tì prosíme, dej, aby byli pastýøi musíme dìkovat Panu Bohu…“ wra¿eniami, pe³ni radoœci nie tylko ze 
podle Tvého Božského srdce. Jeszcze zatrzymaliœmy siê w koœciele wspólnego spêdzenia dnia, ale i ze wspólnej 
A až jednou pøijdeš soudit pastýøe i stáda, Nalezení sv. Køíže w Staøièi, którym tak¿e modlitwy, dziêkowaliœmy Panu Bogu za dar 
a� dosáhnou koruny vìèného života.opiekuje siê ks. Roman Czudek. Opowiedzia³ ¿ycia oraz istnienie naszych wspólnot. 
Amennam wiele ciekawostek o wiosce, która jest Obecnie, kiedy czujemy siê coraz bardziej 

jedn¹ z najstarszych w tym regionie, bezradni wobec nasilaj¹cego siê kryzysu 
Irena Szymonikowaponiewa¿ pierwsza pisemna informacja i braku moralnoœci powinniœmy nie zapomi-

pochodzi z roku 1258. Pierwszy koœció³ek by³ naæ, ¿e wiara i ludzie wierz¹cy maj¹ wiele do 
drewniany. Nastêpnie by³ w 16. stuleciu zaoferowania wspó³czesnemu pokoleniu. 
przebudowany na murowany. W 1757 roku Cz³owiek wierz¹cy zna drogê i ma zadanie 
by³a dobudowana wie¿a. Ca³y koœció³ do spe³nienia – swoim ¿yciem ma œwiadczyæ, 
pozosta³ utrzymany w barokowym stylu. ¿e wybra³ prawid³ow¹ drogê, z mi³oœci¹ i 
W 1852 roku by³a dobudowana kaplica oraz radoœci¹ przyznawaæ siê do wiary oraz 
zakrystia. Koœció³ ma bardzo cenne roko- modliæ siê za wszystkich potrzebuj¹cych, aby 
kowe elementy i wyposa¿enie. Kamienny odnaleŸli to, co utracili, aby pokochali to, 
mur otaczaj¹cy cmentarz wokó³ koœcio³a czego nie poznali: Jezusa i Jego Koœció³. 
pochodzi z pocz¹tku 19. stulecia. Koœció³ Wdziêczni jesteœmy Matce Bo¿ej za 
niedawno by³ ca³kowicie zrekonstruowany. wezwanie i pouczenie, aby nasze serca 
Jest to bardzo cenny obiekt pami¹tkowy. zawsze by³y wype³nione modlitw¹ i mi³oœci¹ 
Ostatnim przystankiem by³ koœció³ Wszyst- do bliŸniego potrzebuj¹cego naszej pomocy.
kich Œwiêtych w Sedliš�u i spotkanie Warto poznaæ modlitwê za kap³anów, któr¹ 
z proboszczem ks. Paw³em Motyk¹, który modl¹ siê parafianie w Chlebowicach i 
równoczeœnie jeszcze sprawuje opiekê i Starziczu. Bez pomocy naszych przewodni-
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Jezulátko

Matèin radostný vzdych… a už jde 
slyšet dìtský køik,
jenž rozplesá tvorstvo vzápìtí
a do nejpustších konèin zaletí tato 
zvìst,
že toto dítì Mesiášem jest!

Do poslední touhy naplní naše bytí,
mé i tvé srdce do svých ruèek chytí,
uprostøed nepokojù svìta zazní 
andìlská vìta,
zvìstujíc pokoj, nadìji a spásu.

Tak Bùh se vtìlil v tuto køehkou krásu,
kterou kolébají ruce Matky.
A nám zaèínají svátky… 
na vìky! 

P.S. Však nemeškej a spìchej, 
abys u kolébky svatostánku byl
a èas svùj nezmarnil!
AVE

Vìnováno všem, kteøí kráèejí za 
betlémskou hvìzdou

Rudinec Stanislav

Místní organizace KDU –  Č SL v Tř inci 

poř ádá

který se bude konat v sobotu 22. ledna 2011 od 19.00 hod. 
v Domu PZKO v Dolní Líš tné. 

Cena vstupenky zakoupené do 31.12.2010  299,- Kč. 
Vstupné po tomto termínu  350,- Kč .

Využ ijte mož nosti zakoupit vstupenky za sníž enou cenu 
(mož no použ ít i jako vánoč ní dárek).

Lístky bude mož no objednat od 10. prosince 2010 na telefonních č íslech –  
602 183 286 (Golasowski),  776 206 690 (Vondráč ek),  734 588 811 (Trojka).

V ceně vstupenky je teplá več eř e, vstupenka je slosovatelná.

P L E S



V nedìli 28.11.2010 zaèíná advent - Krista, který je „Svìtlo svìta“, tedy 
doba pøípravy na Vánoce, na slavnost svìtlo lásky, pravdy, moudrosti, radosti, 
Narození Pánì. Pøinášíme adventní pokoje a vìèného života. 
zamyšlení Mons. Bohumila Koláøe. Slavnost Panny Marie, poèaté bez 

Èlovìk touží po stabilitì, aby nepodlé- poskvrny dìdièného høíchu, kterou 
hal strachu a nejistotì, a zároveò po církev slaví 8. prosince, pøipomíná je-
novosti a zmìnì, jinak pøichází nuda a dineènou, neopomenutelnou úèast 
únava. Obojí splòuje rytmus, všude Panny Marie na Ježíšovì pùsobení. 
v pøírodì i v životì èlovìka; napø. tep V Bibli èteme proroctví, které se stále 
srdce, dýchání, den a noc, roèní období novì uskuteèòuje: Matku Boží „budou 
s jejich opakující se a pøitom stále novou blahoslavit všechna pokolení.“ (srov. Lk 
a svìží krásou. 1, 48) 

Celý rok je protkán rytmem nedìlí. 
Kdo neprožívá nedìli jako sváteèní den, Roráty v noèní temnotì èasných 
má život velmi ochuzený a neradostný. ranních hodin jsou pùsobivé svou 
A rok má i rytmus krásných, duchovnì osobitou krásou a poezií. Advent je také 
obohacujících a radostných svátkù. doba ke chvilkám zamyšlení, napø. nad 
Jejich harmonický okruh, nazývaný otázkami: Jak dobøe znám Ježíše Krista 
církevní rok, zaèíná adventem, pøípra- a jeho uèení? Znám napø. knihu 
vou na Vánoce. Kompendium katechismu katolické 

Atrapa z umìlé hmoty mùže sice církve? Jak uskuteèòuji lásku ke všem 
vypadat jako lákavé ovoce nebo dort, ale lidem, zvláš� k trpícím? Jak to vypadá s 
chybí to hlavní: není k jídlu. I Vánoce je mou modlitbou? Co je tøeba v mém 
možno slavit jako ubohou, falešnou životì napravit? Ježíš Kristus pomùže i 
atrapu, s køeèovitým úsilím o vánoèní tam, kde by se to zdálo nemožné.
náladu, se spoustou blikajících barev- Dobøe prožitý advent je cestou k to-
ných svìtýlek, s figurami èervenì mu, aby Vánoce byly krásné, radostné a 
obleèeného dìdy, s lákavými reklamami požehnané i pro ty, kdo je budou 
dárkù. Do rámusu ulice nebo supermar- prožívat v bolesti a zármutku, aby svìtlo 
ketu se mísí chraplavý hlas reprodukto- Vánoc nepohaslo, ale záøilo v našich 
rù s vánoèními písnìmi, tøeba už od srdcích, v našem okolí i ve všech dalších 
øíjna. Restaurace nabízejí štìdroveèerní dnech.
veèeøi. Známe nabídky cestovních Mons. Bohumil Koláø
agentur prožít Vánoce nìkde mimo 
domov s draze zaplaceným programem. 
Ale je to jako s tìmi atrapami - to hlavní 
tam schází: na oslavu Narození Ježíše 
Krista zapomnìli pozvat jeho samého.

Vánoce jsou svátky Boží lásky ke 
každému èlovìku, nebo� „tak Bùh 
miloval svìt, že dal svého jednorozeného 
Syna“. (Jan 3, 16) To oslavujeme o Vá-
nocích. Bùh je také dárcem lásky mezi 
lidmi a pøeje si, aby v naší odpovìdi na 
jeho lásku byla i nesobecká a obìtavá 
láska mezi námi. Øíká: „Cokoli jste udì-
lali pro jednoho z tìchto mých nejpo-
slednìjších bratøí, pro mne jste udìlali.“ 
(Mt 25-40) Proto jsou Vánoce i svátky 
vzájemné lásky. Dárky a blahopøání 
mají být znamením této lásky. I malý 
dárek nebo jen laskavé slovo mùže mít 
vìtší hodnotu než drahý dar, ve kterém 
je málo lásky.

Co dìlat, aby Vánoce byly opravdové, 
ne náhražkovou atrapou, po které by 
zùstala v duši spíše trpká pachu� než 
radost? Jak se pøipravit? To nám øíká 
advent pøedevším náplní svých bohoslu-
žeb se slovy Bible i s krásnými modlitba-
mi: ètyøi adventní nedìle jako pøibývají-
cí svìtlo svící na adventním vìnci stále 
více dávají záøit pøípravì na pøíchod 
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Advent

Milí tøineètí farníci!
Ještì pár dní a „otevøe“ se pøed námi adventní 

doba, která znamená nejen pøípravu na vánoce, 
ale také další roèník naší již tradièní akce  
„Vánoèní strom.“ Zdá se to neuvìøitelné, ale 
letos budeme slavit malé, kulaté jubileum. 
V letošním roce to je již 10 let, co se v naší 
farnosti vždy první nedìli adventní objeví v boèní 
kapli „holý“ smrèek, který zde bude nìkolik týdnù 
èekat na svou promìnu. A všichni víte, jak se do 

Dne 29.12.2010 poøádá naše farnost poutní 
zájezd do polských Katowic. 

Souèástí programu bude prohlídka betlémù 
v místních chrámech a mše svatá. 
Odjezd z autobusového stanovištì v 7.30 
hod - návrat kolem 18.00 hod. 
Cena zájezdu: dospìlí 200 Kè, dìti 100 Kè. 

Zápis je možný v zákristii!

Poutní zájezd 
do Katowic

konce Nového roku promìní ve strom malých 
„zázrakù“. Letos budou dárky vìnovány 
seniorùm, kteøí žijí v Klášteøe alžbìtinek v Jab-
lunkovì. 

Dovolte nám nyní malou rekapitulaci, koho 
naše farnost v prùbìhu tìch 10-ti let již 
obdarovala:
§dìti ze stacionáøe Radost
§dìti z rehabilitaèního stacionáøe Tøinec
§handicapované dìti ve støedisku Lydie
§støedisko Eden v Èeském Tìšínì
§senioøi ve støedisku Betanie
§handicapovaná mládež ve støedisku Betezda
§matky s dìtmi v Azylovém domì pro matky 

s dìtmi v Tøinci
§dìti ze sociálnì slabých rodin v Tøinci
§ženy v Azylovém domì v Tøinci

Sami vidíte, že tìch, kterým jsme spoleènì 
udìlali radost,  je opravdu hodnì. Možná si to ani 
neuvìdomujeme, ale právì toto obdarovávání je 
nejlepším dokladem toho, že naše farnost není 
uzavøená jen do sebe, ale dokáže myslet i na 
druhé. Vìøím tomu, že tato praktická ukázka 
milosrdenství je nejlepším svìdectvím o nás, 
vìøících. 

Dárky mùžete pøinášet pod Vánoèní strom 
v dobì od 1. nedìle adventní až do Nového 
roku. Matka pøedstavená, sestra Judita,  nám 
zaslala tento seznam vìcí, ze kterého mùžete 
vybírat:
- nùžky na støíhání nehtù u rukou i nohou
- šampony
- sprchové šampony
- tìlová mléka
- vatové tyèinky do uší
- krémy na oblièej
- dia sirupy
- tablety na umìlý chrup /corega tabs/
- èistící a prací prostøedky

 Vám všem, kdo pøispìjete dárkem pod náš farní 
Vánoèní strom, dìkují jménem obdarovaných 
organizátoøi akce: M. Wawreczková a P. Gola-
sowská, které zodpoví Vaše pøípadné dotazy 
týkající se akce a to na tel: 723 027 833 nebo na 
604 223 971.

Vánoč ní strom
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I. Vznik a rozvoj a sestry rozjímavého života podøízené øádu. 5. Øeholní odìv
Øád sv. Augustina (OSA) vznikl v bøeznu 1244 Pospolitost øádového života se projevuje v kapi- Øeholní odìv tvoøí jednoduchý hábit s øe-

jako výsledek sjednocení nìkolika eremitických tulách. Generální kapitula pøedstavuje nejvyšší menem a kapucí, bìžnì èerné barvy.
(poustevnických) skupin podle dvou bul papeže vnitøní øízení øádu.
Innocence IV. „Incumbit Nobis“ a „Praesentium 6. Pøijímání nových èlenù a formace
vobis“ ze dne 16. prosince 1243. Buly byly 3. Charakteristika Kdo chce vstoupit do øádu s úmyslem, že se 
urèeny „Všem poustevníkùm v Toskánsku kromì Úèelem øádu není urèitá zvláštní èinnost bude vìnovat vyšším studiím, buï že pozdìji 
bratøí sv. Viléma“ (Vilemitù). První bula je a není jím ani vìnovat se pøímému apoštolátu pøijme knìžské svìcení nebo že se ujme jiných 
zakládající listinou øádu, v druhé je vysvìtlen jako takovému. Apoštolát je spíš dùsledek snahy úkolù, musí mít již støedoškolskou prùpravu. 
zpùsob, jak má ke sjednocení dojít. Zakládající pøenášet na ostatní a sdílet s nimi to, co èlenové Zkušební doba pøed noviciátem nemá být delší 
kapitula øádu se konala v Øímì v bøeznu 1244 za øádu získali ze svého spojení s Bohem a než dva roky. Celá zkušební doba v øádì má 
pøedsednictví kardinála Richarda Annibaldiho a s bratøími v komunitì, a to podle nadání a potøeb trvat šest let, nejménì pìt let. Mladí lidé mají 
za asistence dvou cisterciákù (smìrnice IV. církve. Právì toto žádali a to jim také bylo právo nosit øeholní odìv již od zaèátku zkušební 
lateránského koncilu pøedepisuje, aby na každé udìleno Apoštolským stolcem pokud jde o apoš- doby. Na zaèátku nebo v prùbìhu èi po ukonèení 
poèáteèní kapitule byli pøítomni dva cisterciáètí tolát, totiž, aby se ti, kdo k tomu mají schopnosti, prvních dvou zkušebních let následuje rok 
opati z nejbližšího okolí jako odborníci, protože mohli vìnovat èinnosti pro dobro lidstva. Tento noviciátu, ne však pøed dosažením dospìlosti. 
mají rozsáhlé zkušenosti s konáním kapitul). Na aktivní apoštolát tvoøí èást života øádu, nikoli Po ukonèení noviciátu, mùže být novic pøipuštìn 
první pohled by se zdálo, že iniciativa vyšla od však jeho podstatu. Ti, kdo se zasvìtili této k slibùm. Ty se obnovují každý rok, obvykle však 
Inocence IV., ale skuteènost byla jiná. Sami cestì, stejnì jako ti, kteøí se radìji vìnují jinému ne déle než pìt let. Slavnými sliby zkušební 
poustevníci, nebo alespoò vìtšina z nich, si druhu služby, jsou stejnou mìrou augustiniáni. doba konèí. K slavným slibùm se bratøi 
vyžádali od papeže øeholi sv. Augustina Sv. Augustin uvádí na zaèátku své øehole: pøipouštìjí teprve, až mají 23 let a bìhem celé 
k založení øádu. Jeho charakter byl papežem „Hlavním dùvodem toho, že jste se sešli, je, zkušební doby se projevili jako schopní.
vymezen v rùzných dokumentech. Dostateènì jej abyste žili v souladu a mìli jedno srdce a jednu 

mysl v Bohu“. Podstatný cíl øádu je tedy hledat 7. Kontaktní adresyobjasnil již v bøeznu 1244, kdy uvedl jeho 
Augustiniánské opatství Staré Brno,apoštolské zamìøení. Kontemplativní zpùsob Boha v hlubokém bratrském životì, uskuteèòo-
Mendlovo nám. 1, 603 00 Brnoživota èlenù øádu mìl být zachován jako jeho vaném v co nejvìtší jednotì èi pospolitosti 

význaèný rys. Hledání Boha v „urèité samotì“ soužití a to snažením upøeným k Bohu, k vìcem, 
Èeská provincie Øádu sv. Augustina,plynoucí z døívìjšího eremitického stylu života se jež vedou k Bohu, a v modlitbì, a tak vést 
Josefská 8/28, 118 01 Praha 1mìlo uskuteèòovat v bratrském spoleèenství. k Bohu ostatní rùznými podobami apoštolského 

Kláštery augustiniánù, které byly zakládány na života. Pokora s osobní chudobou jsou základem 
území Èech od 13. století (Praha, Domažlice, a nezbytnou podmínkou pro tento život. Všechno 
Dolní Roèov, Svatá Dobrotivá, Èeská Lípa, musí patøit každému, spoleèenství majetku je 
Vrchlabí, Brno, Jevíèko, Moravský Krumlov atd.) znamením a posvìcením jednoty srdcí. Zvláštní 
patøily pùvodnì do bavorské øádové provincie. dùležitost má studium pro jeho pøímou souvislost 
Samostatná èeská provincie Øádu sv. Augustina s apoštolátem øádu.
vnikla v roce 1604. Konvent u sv.Tomáše v Brnì Brnìnské opatství se má na základì vlastní 
zaujímal zvláštní postavení. Øada klášterù tradice zasazovat o rozvoj kultury a vìdy na 
zanikla za císaøe Josefa II. Ze sedmi klášterù principech víry, aby i tímto pøispìlo k ochranì i 
provincie, které existovaly do násilného zrušení plnému rozvinutí lidského života.
v roce 1950, byly obnoveny v posledních letech 
zatím pouze dva: klášter u sv. Tomáše v Praze 4. Èinnost po roce 1990

V tìchto letech se augustiniáni patøící do na Malé Stranì (založen 1285) a klášter 
starobrnìnského opatství snažili o obnovu Nanebevzetí Panny Marie v Domažlicích 
øeholního života v klášteøe sv.Tomáše, a to za (založen 1287).
aktivní pastorace ve farnosti v tomtéž místì. 
Znamenalo to nejen stavební rekonstrukci 2. Organizaèní struktura

Augustiniánský øád se skládá z jednotlivých konventu, ale i vyslání nìkterých èlenù na 
provincií v jejichž èele stojí provinciál. Sídlo potøebnou formaci do øímské mezinárodní 
Èeské provincie je v Praze. Každá provincie se komunity. Augustiniáni z pražského a domažlic-
dìlí na kláštery, jejichž pøedstavený je pøevor. kého kláštera pùsobí v duchovní správì a vìnují 
Existuje ještì jiné spojení domù, totiž víceprovin- se zároveò vìdecké a pedagogické èinnosti, jak 
cií a vikariáty, které spravuje víceprovinciál nebo to odpovídá jejich øádovému poslání a tradicím. 
oblastní vikáø. Více provincii tvoøí dohromady Pøi pražském øádovém kostele jsou také èinní 
asistenci. Kromì toho jsou také domy, které jsou v duchovní službì pro nìmecky a anglicky 
podøízeny pøímo generálnímu pøevorovi - gene- hovoøící obyvatele a návštìvníky Prahy. Z Prahy 
rální konventy. K tomu pøistupuje opatství v Brnì, je spravován i klášterní kostel ve Svaté 
jež tvoøí integrální èást øádu. Opatství øídí vyšší Dobrotivé (Zajeèov), kde pùsobí augustiniáni od 
pøedstavený s titulem opat za asistence jeho roku 1262.
rady. Opat má stejnou autoritu ve vztahu 
k opatství jako provinciálové ke svým provinciím. 
Pøedstaveným a hlavou celého øádu je generální 
pøevor sídlící v Øímì. Rozhoduje buï s generální 
radou nebo bez ní. Poslouchají ho všichni bratøi 

ØÁD SV. AUGUSTINA - AUGUSTINIÁNI

Nebeský Otèe,
kladu pøed tebe celý dnešní den. Pøináším ti 
v nìm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve 
spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté 
neustále zpøítomòuje obì� sebe samého za 
záchranu svìta.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
prùvodcem a vyzbrojí mne silou ke svìdectví 
o tvé lásce.
To vše pøináším jako svou nepatrnou obì� 
spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a 
Matkou církve, zvláštì na úmysly, které nám 
pøedkládá Svatý otec a naši biskupové na 
tento mìsíc, aby …
1. Všeobecný úmysl: Abychom na základì 
vlastní zkušenosti s utrpením lépe chápali 
neklid a bolest, jež jsou údìlem mnoha 
osamìlých, nemocných nebo starých lidí, a 
velkoryse jim pomáhali.
2. Misijní úmysl: Aby národy svìta otvíraly 
dveøe Kristu a jeho evangeliu pokoje, bratrství 
a spravedlnosti.
3. Národní úmysl: Aby svìtlo Adventu a Vánoc 
proniklo do srdcí všech lidí a pøiblížilo Boží lid i 
tìm, kteøí s obtížemi hledají smysl života.

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítìte Ježíše, oroduj za nás!
 

Úmysly Apoštolátu 

modlitby – prosinec 2010

Internetové stránky naší farnosti 

najdete na adrese

www.trinec.farnost.cz



§ §Nedìle 5.12.2010 - 2. nedìle adventní; 6.30 Pátek 31.12.2010 - sedmý den v oktávu 
a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. Narození Pánì; v 16.30 adorace Nejsvìtìjší 

§ Svátosti Oltáøní, Te Deum a svátostné Støeda 8.12.2010 - Slavnost Panny Marie, 
požehnání; 17.00 slavnostní mše svatá na poèaté bez poskvrny prvotního høíchu.
podìkování za uplynulý rok 2010.§Nedìle 12.12.2010 - 3. nedìle adventní; §Sobota 1.1.2011 - Slavnost Matky Boží, 

6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 polsky.
Panny Marie; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 

§Nedìle 19.12.2010 - 4. nedìle adventní; a 17.00 polsky.
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky. §Nedìle 2.1.2011 - 2. nedìle po Narození 

Pánì; 6.30 a 10.00 èesky, 8.00 a 17.00 
VÁNOCE polsky.

§§ Ètvrtek 6.1.2011 - Slavnost Zjevení Pánì; Pátek 24.12.2010 - Štìdrý den; 15.30 mše 
pøi veèerní mši sv. žehnání vody, køídy, svatá z vigilie Narození Pánì; žehnání 
kadidla.vánoèních oplatkù.

§Pátek 7.1.2011 - první pátek v mìsíci.§Sobota 25.12.2010 - Slavnost Narození 
§Nedìle 9.1.2011 - svátek Køtu Pánì, 6.30 Pánì; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 

a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00 èesky; konèí èesky. Od 14.00 bude kostel otevøen 
doba vánoèní.k soukromým návštìvám Jeslièek. V 16.30 

adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní a 
§V adventní dobì jsou v pondìlí (6.35), svátostné požehnání.

støedu (17.00) a sobotu (17.00) slouženy §Nedìle 26.12.2010 - svátek Svaté Rodiny, 
rorátní mše svaté.Ježíše, Marie a Josefa; 6.30 a 10.00 èesky, 

§Každou nedìli pùl hodiny pøed veèerní mší 8.00 a 17.00 polsky. V 16.30 adorace 
svatou  je adorace Nejsvìtìjší Svátosti Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní svátostné 
Oltáøní a svátostné požehnání. požehnání.

§Poslední nedìle v mìsíci - Mariánské §Pondìlí 27.12.2010 - svátek sv. Jana, 
veèeøadlo.

apoštola a evangelisty. §V prùbìhu týdne mše svaté zaèínají v 6.35 a 
§Úterý 28.12.2010 - svátek sv. Mlaïátek, 17.00 hodin. V pondìlí, støedu, pátek - ranní 

muèedníkù. èesky, veèerní polsky. V úterý, ètvrtek, 
sobotu - ranní polsky, veèerní èesky. 

§Každý ètvrtek po veèerní mši svaté je 
adorace Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní do 
19.00 hodin.

§Každý první pátek je po ranní mši svaté 
výstav Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní.

§Každý pátek vyjma prvního pátku je výstav 
Nejsvìtìjší Svátosti Oltáøní s modlitbou 
Korunky k Božímu Milosrdenství.

§První pátek v mìsíci - litanie a zasvìcení 
Božskému Srdci Ježíšovu.

§Mše svatá v Domovì pro seniory na Sosnì 
je každý pátek v 15.30. Pùl hodiny pøed 
zaèátkem mše svaté je možno pøistoupit ke 
svátosti smíøení.

§Mše svatá v Nemocnici Sosna je sloužena 
každou sobotu v 15.30. Pøede mší svatou 
pøíležitost ke svátosti smíøení.

§

§

§

8 MOST 12/XVII

most

2. nedìle adventní (5.12.)
1. ètení: Iz 11,1-10; 2. ètení: Øím 15,4-9; 
Evangelium: Mt 3,1-12
Žalm: odp. V jeho dnech rozkvete spravedl-
nost a hojnost pokoje navìky.
Ref. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybêdzie.

3. nedìle adventní (12.12.)
1. ètení: Iz 35,1-6a.10; 2. ètení: Jak 5,7-10; 
Evangelium: Mt 11,2-11
Žalm: odp. Pane, pøijï a zachraò nás!
Ref. Przyb¹dŸ, o Panie, aby nas wybawiæ.

4. nedìle adventní (19.12.)
1. ètení: Iz 7,10-14; 2. ètení: Øím 1,1-7; 
Evangelium: Mt 1,18-24
Žalm: odp. A� vejde Hospodin, on je král slávy!
Ref. Przyb¹dŸ, o Panie, Tyœ jest Królem 
chwa³y.

Slavnost Narození Pánì  
Vigilie (24.12.)
1. ètení: Iz 62,1-5; 2. ètení: Sk 13,16-17.22-25; 
Evangelium: Mt 1,1-25
Žalm: odp. Navìky chci zpívat o Hospodino-
vých milostech.
Ref. Na wieki bêdê s³awi³ ³aski Pana.

Za svítání (25.12.)
1. ètení: Iz 62,11-12; 2. ètení: Tit 3,4-7; 
Evangelium: Lk 2,15-20
Žalm: odp. Svìtlo dnes zazáøí nad námi, nebo� 
nám se narodil Pán.
Ref. Œwiat³o zab³yœnie, bo Pan siê narodzi³.

Ve dne 
1. ètení: Iz 52,7-10; 2. ètení: Žid 1,1-6; 
Evangelium: Jan 1,1-18
Žalm: odp. Uzøely všechny konèiny zemì 
spásu našeho Boha.
Ref. Ziemia ujrza³a swego Zbawiciela.

Svátek Svaté Rodiny (26.12.)
1. ètení: Sir 3,3-7.14-17a; 2. ètení: Kol 3,12-21; 
Evangelium: Mt 2,13-15.19-23
Žalm: odp. Blaze každému, kdo se bojí 
Hospodina.
Ref. B³ogos³awiony, kto siê boi Pana.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
(1.1.2011)
1. ètení: Nm 6,22-27; 2. ètení: Gal 4,4-7; 
Evangelium: Lk 2,16-21
Žalm: odp. Bože, buï milostiv a žehnej nám!
Ref. Bóg mi³osierny niech nam b³ogos³awi.

Poøad bohoslužeb v prosinciNedìlní a sváteèní
liturgie v prosinci

Redakce neruèí za jazykový sled jednotlivých 
mší svatých. Sledujte vývìsku v kostele!

Vánoèní svatá zpovìï
Sobota 18.12.2010

9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00

2. nedìle po Narození Pánì (2.1.)
1. ètení: Sir 24,1-4.12-16; 2. ètení: Ef 1,3-6.15-
18; Evangelium: Jan 1,1-18
Žalm: odp. Slovo se stalo tìlem a pøebývalo 
mezi námi.
Ref. S³owo Wcielone wœród nas zamieszka³o.

Slavnost Zjevení Pánì (6.6.)
1. ètení: Iz 60,1-6; 2. ètení: Ef 3,2-3a.5-6; 
Evangelium: Mt 2,1-12
Žalm: odp. Budou se ti, Hospodine, klanìt 
všechny národy.
Ref. Uwielbi¹ Pana wszystkie ludy ziemi.

Svátek Køtu Pánì (9.1.)
1. ètení: Iz 42,1-4.6-7; Sk 10,34-38; 2. ètení: 
Evangelium: Mt 3,13-17
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému 
lidu.
Ref. Pan zeœle pokój swojemu ludowi.

Pøíští èíslo MOSTu 

vyjde 9. ledna 2011. 

Pøíspìvky mùžete zasílat 

do 27.12.2010.
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